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PRESO ESTRANGULADOR DE IDOSA
Sete meses depois do crime e de 

uma caçada implacável, a polícia 
prendeu o acusado de  matar a idosa  

Geralda Cândida, de 79 anos, na 
casa dela na QE 30, em dezembro 

do ano passado.  José  Paulo 
Trindade foi preso em Ribeirão Preto 

(SP), trazido para o DF e pode pegar 
até 30 anos de prisão pelo crime. 

Uns querem e outros não

Embora seja uma decisão que conta com a simpatia de boa parte 
da população, principalmente de ambientalistas, a lei que proibe 
sacolas plásticas no DF pode ter sua implantação adiada novamente 
pelos deputados distritais.

PÁGINA 7

A polêmica lei das 
sacolas plásticas

Uma das revelações 
brasileiras do judô, 
a guaraense Bianca 
Reis  foi convocada 
pela Confederação 
Brasileira de Judô para 
o Campeonato Mundial 
Júnior em Guayaquil, no 
Equador .
PÁGINA 9

Bianca Reis 
na seleção

Cãodomínios precisam de ajuda
Condomínios para 
cães de rua,  criados 
ew  mantidos por 
protetores de animais 
independentes no 
Guará, precisam 
da colaboração da 
comunidade para 
continuar dando 
uma vida melhor aos 
animais de rua.

PÁGINA 11

É Restaurant Week no Nonna
O Nonna Augusta há 

tempo tem surpreendido 
os seus clientes com 
pratos únicos. E todos 
os anos, o Festival 
Restaurant Week é 
uma oportunidade da 
chef e proprietária 
Rosana Braga de inovar 
e apresentar receitas 
autorais. 

PÁGINA 13

PÁGINAS 4 E 5
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Pressão sobre 
superintendente  
de Saúde

A 
superintendente 
da Região Centro-
Sul da Saúde 
(que compreende 
as regiãos de 
Guará, Estrutural, 
Candangolândia, 
Núcleo Bandeirante 
e Park Way), Flávia 

Oliveira Costa, está sofrendo um verdadeiro 
bombardeio de alguns servidores na imprensa, 
por suposto assédio moral por parte dela. Flávia 
está sendo acusada de gritar e xingar com os 
subordinados.

Mas, por trás dessa pressão podem existir 
interesses políticos no cargo. Circula no meio 
da saúde a informação que um determinado 
diretor da Regional Centro-Sul, indicado por 
um deputado distrital da base do governo, 
sonha com a superintendêrncia e quer derrubar 
a médica, que foi indicada ao cargo pelos 
deputados distritais Rafael Prudente e Rodrigo 
Delmasso, presidente e vice-presidente da 
Câmara Legislativa.

Com padrinhos fortes, a melhor forma de 
derrubá-la seria o desgaste público a partir das 
acusações. 

Aguardemos quem vai vencer essa queda de 
braço.

 Rua de Lazer  
sem apoio do governo

Mesmo com a vigência de uma lei distrital de 
2016, e a publicação de um decreto do Governo 
do DF em maio que institui o programa Rua de 
Lazer em todas as regiões administrativas, a 
do Guará não aconteceu no último domingo de 
agosto, inexplicavelmente. 

Embora tenha sido criada por um grupo ligado 
ao movimento Rota 156, a Rua de Lazer na via 
central do Guará II precisa do apoio do governo, 
principalmente da Administração Regional do 
Guará, o que não vem acontecendo.  

Uma pena que uma iniciativa tão interessante 
e que caiu no gosto da população não receba o 
devido incentivo do governo. 

Apagões no Guará
Estamos preparando uma reportagem 

para a edição da próxima semana sobre o 
aumento dos apagões em algumas quadras 
da cidade. A frequência da falta de energia 
tem chegado a até dois dias seguidos, como 
aconteceu no lado ímpar do Guará II esta 
semana.

A preocupação dos moradores é que 
esses apagões tem acontecido em época de 
seca, o que pode piorar quando vierem as 
chuvas. 

A Neonergia precisa explicar melhor o 
que está acontecendo. 

Governo discute 
ciclofaixa do Guará com 
moradores

Depois de muitos desencontros e 
principalmente de falta de transparência 
e  de informações, finalmente o governo 
resolveu discutir os impactos da ciclofaixa 
do Guará II com a comunidade.

Na próxima terça-feira, 9 de agosto, 
representantes das secretarias de Cidades, 
Seduh (Habitação) e Semob (Transportes), 
do Detran e da Administração Regional do 
Guará vão se reunir com os membros da 
Comissão de Moradores para deciderem os 
próximos passos e possíveis alterações na 
obra.

Mas a reunião será fechada e somente 
com a comissão de representantes.   

2ª edição da Feira 
de Artesanato do 
Guará Park

A Prefeitura Comunitária do 
GuaraPark promove a segunda 
edição da Feira de Artesanato, 
no sábado, 6 de agosto, das 9h 
às 18h, em parceria com o grupo 
Mãos Criativas do Guará - Arte 
e Moda. Além de produtos 
artesanais, a feira oferece opções 
gastronômicas. 

Na sede da Prefeitura 
Comunitária, chácara 58. 

Feira Cultural e 
Orgância do Guará, 
dia 13

E no outro sábado, 13 de 
agosto, acontece a Feira Orgânica 
e Cultural, na Praça da Bandeira,  
na QI/QE 9 do Guará I.

A atração para a criançada é a 
contação de história infantil, com 
Kiusa Botão. 

Everardo de 
Aguiar conta a sua 
história

O escritor e morador do Guará  
é edudador social e autor de 5  
obras, entre elas “Redes sociais 
locais: Afetividade que gera 
efetividade nas políticas públicas”.

Agora ,ele vai contar sua 
trajetória no projeto “Eu conto 
minhas histórias: nada segredos”, 
onde ele divide seu relato de 
vida em 7 fases, e as conta em 
encontros com associações de 
pessoas idosas do DF em sete 
meses. 

Alterações na Zona Eleitoral do Guará 
O Tribunal Regional Eleitoral (TER-DF) promoveu mudanças em locais de votação 

na 9ª Zona Eleitoral (Guará), por causa de interdições de locais que abrigavam 
algumas seções, como é o caso do antigo Colégio Maxwell, ou para locais de melhor 
acesso e estrutura.

Oito seções do Colégio Maxwell (216, 217, 226, 239, 252, 263, 278 e 287) e doze 
seções da Faculdade UNICESP (271, 300, 310, 318, 324, 333, 342, 351, 361, 374, 390 
e 420) foram transferidas para o Colégio Objetivo (QE 38 área especial 08 lt. C, Guará 
II)

Duas seções do Centro de Ensino Fundamental 2 (89 e 90) foram transferidas para 
o Centro de Línguas do Guará (QE 07 AE).

Cinco seções da Escola Adventista (416, 418, 419, 422 e 423) foram transferidas 
para a Escola Técnica do Guará (EQ 19/17).

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://twitter.com/JornaldoGuaraDF
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://www.facebook.com/jornaldoguara
https://jornaldoguara.com.br/
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CRIMINOSO PRESO

Acusado de enforcar uma moradora 
da QE 30, de 79 anos, em dezembro 

do ano passado, foi localizado no 
interior de São Paulo, após uma 
caçada de sete meses por várias 

regiões do país

Após sete meses de uma verda-
deira caçada por três estados, 
finalmente o homem acusado 

de matar a  idosa Geralda Cândida do 
Nascimento, 79 anos, em dezembro 
do ano passado, na casa dela, na QE 30 
do Guará II, foi preso no sábado pas-
sado, 30 de julho, numa praça da cida-
de de Ribeirão Preto (SP), por equipes 
da 4ª Delegacia de Polícia do Guará. 
José Paulo Trindade, 64 anos, estava 
sendo monitorada desde quando foi 

identificado como o responsável pelo 
crime e o cerco a ele se fechou nos úl-
timos dias antes da prisão. Nesse pe-
ríodo, José Paulo, que usava o nome 
falso de Ivilásio Rodrigues da Silva, 
se escondeu no Rio de Janeiro, Goiás 
e São Paulo. Mesmo monitorado pela 
polícia, ele conseguia fugir dos cercos.

De acordo como delegado titular 
da 4ª DP, Anderson Espíndola, equi-
pes da delegacia chegaram a ir quatro 
vezes ao Rio de Janeiro e São Paulo 
e várias vezes ao interior de Goiás, 
principalmente à cidade Acreúna, 
para tentar prendê-lo, a partir de in-
formações do paradeiro do crimino-
so. “Nunca deixamos de procurá-lo 
desde o dia em que tivemos a certeza 
que ele era o assassino. Sabíamos por 
onde ele andava, mas faltava o deta-
lhe da localização certa, até que con-
seguimos”, comemora o delegado.

José Paulo confessou o crime para 
os policiais e afirmou que enforcou a 
idosa depois que ela reagiu ao anún-
cio do assalto. “Provavelmente ela te-
nha tentado gritar por socorro, o que 
teria enfurecido o criminoso”, afirma 
o delegado. 

  

VÁRIOS OUTROS CRIMES
Foragido da Justiça de São Paulo, 

onde foi condenado a 12 anos de pri-
são por uma série de roubos e furtos, 
José Paulo Trindade foi identificado 
por investigadores da 4ª Delegacia 
de Polícia do Guará como o homem 
captado pelas câmeras de seguran-
ça entrando na casa de Geralda do 
Nascimento, que foi encontrada mor-
ta logo depois com um fio de eletrici-

dade enrolado no pescoço.
O acusado estava foragido da po-

lícia e da justiça de São Paulo desde 
2015. Mesmo com extensa folha cor-
rida de crimes, José Paulo Trindade 
não tinha anotação anterior de homi-
cídio – o de dona Geralda teria sido o 
primeiro.

Em poder de José Paulo, a polícia 
recolheu cheques e jóias de vítimas 
de furtos e roubos de Goiás, onde ele 
também costumava praticar crimes.

ENFORCADA
Geralda Nascimento foi encontra-

da morta, com um fio de eletricidade 
envolto no pescoço, às 16h do dia 6 
de dezembro, por uma das netas com 
quem morava no Conjunto A da QE 30. 
De acordo com as imagens das câme-

ras de segurança da rua, ela teria sido 
morta por volta de 14h15, quando o 
homem deixou a casa dela com uma 
mochila nas costas, possivelmente 
com o laptop de uma das netas.

Imagens de câmeras de outras 
quadras recebidas pela 4ª Delegacia 
de Polícia do Guará mostravam que 
José Paulo tentou entrar em outras 
casas na QE 36 e depois na QE 32 an-
tes de ser recebido por dona Geralda.

Ele se apresentava nas casas como 
marceneiro, especializado em peque-
nas reformas de móveis e pequenos 
serviços. Antes, ele procurava se in-
formar quem estava em casa. Se fos-
se criança ou idoso, ele dizia que um 
parente havia solicitado que ele fosse 
até lá executar um determinado ser-
viço. Minutos antes de entrar na casa 

Geralda, que foi copeira de uma 
escola pública no Guará II, foi 
enforcada dentro de casa pelo 
suposto reformador de móveis

José Paulo usava o nome falso de Ivilásio Rodrigues da Silva

FOTO DE AMARILDO DE CASTRO

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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de dona Geralda, ele tentou 
aplicar o golpe numa empre-
gada doméstica de uma casa 
vizinha, mas, desconfiada, ela 
não abriu a porta.

FUGA
A PCDF teve acesso às 

imagens do ônibus que José 
Paulo pegou ao sair da QE 
30, onde cometeu o latro-
cínio, e desembarcou na QI 
7, no Guará l. Ele tinha um 
corte na bochecha e na boca, 
provocado possivelmente 
por uma luta corporal com a 
vítima. Outra característica 
que ajudou na identificação 
do suspeito é que José Paulo 
mancava ao andar, em decor-
rência de uma artrose.

Logo após o crime, João 
pegou um ônibus e fugiu 
para Planaltina de Goiás, 
onde uma filha dele mora. Lá, 
ele trocou de roupa e fugiu. 
A PCDF apreendeu a cami-
seta usada por ele durante o 
latrocínio.

Recolhido à carceragem 
do Departamento de Polícia 
Especializada, José Paulo será 
encaminhado nos próximos 
à Penitenciária da Papuda, e 
vai responder pelos crimes 
de latrocínio, como agra-
vante de ter sido uma idosa, 
roubo e pode ser condenado 
a até 30 anos de prisão, sem 
contar os crimes que respon-
de em outras regiões do país. 

Catequista pedófilo  
continua foragido
Acusado de abusar de quase 30 crianças está sendo procurado desde 
2019. Polícia acredita que ele esteja no exterior

Outro crime emble-
mático para os gua-
raenses continua sem 

solução, porque o acusado 
permanece foragido. A des-
coberta de que um profes-
sor de Catequese numa igre-
ja católica do Guará II teria 
aliciado e abusado de 26 
crianças de 4 a 10 chocou os 
moradores da cidade e teve 
grande repercussão no país. 
Mas, quase três anos depois, 
José Antonio Silva, 49 anos, 
continua foragido e a polícia 
acredita que ele esteja mo-
rando no exterior. O nome do 
catequista pedófilo está in-
cluído no Cadastro Nacional 
de Foragidos e na lista de di-
fusão vermelha da Interpol, 
a polícia internacional, mas 
a polícia continua sem in-
formações concretas sobre o 
paradeiro dele.

Os supostos abusos co-
metidos por José Antônio 
ficaram ocultos até maio de 

2019, quando um dos sobri-
nhos do acusado, na época 
com 23 anos, resolveu pro-
curar a polícia. Pai de um 
bebê, ele temeu que o crime 
se repetisse com o filho e de-
nunciou o tio, considerado 
até então acima de qualquer 
suspeita. O sobrinho contou 
que teria sofrido abusos do 
tio dos 4 aos 8 anos. “Ele fez 
isso com todos os meninos 
da família. A psicopatia co-
meçou depois de uma certa 
idade. Um mais velho que 
eu e todos os mais novos 
também foram abusados”, 
contou.

Parentes desconfiaram
De acordo com a vítima, 

as crianças eram violenta-
das aos domingos, quando a 
família estava reunida. “Algo 
muito ruim de se recordar”, 
conta. O rapaz afirmou na 
época que decidiu denun-
ciar o tio após uma come-
moração do Dia das Mães 

na casa da avó. “Ele [José 
Antônio] foi dar a bênção 
ao meu bebê e aquilo me 
causou repulsa. Lembrei de 
tudo que ocorreu na minha 
infância e percebi, naquele 
momento, que eu tinha que 
fazer algo, caso contrário, 
aconteceria o mesmo com o 
meu filho”, relatou.

De acordo com o sobri-
nho, após juntar coragem 
para denunciar o tio, outros 
primos apoiaram a postu-
ra e fizeram o mesmo. José 
Antônio teria abusado de 
pelo menos 12 crianças do 
núcleo familiar, de acordo 
com as denúncias dos pa-
rentes à polícia.

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/


6 A 12 DE AGOSTO DE 2022 JORNALDOGUARA.COM.BR6 

Estão abertas as ins-
crições para o projeto 
voltado exclusivamen-

te para jovens negros que 
precisam dar uma turbinada 
na sua carreira ou naque-
la ideia que está no papel. A 
capacitação imersiva, pre-
sencial e gratuita Igualando 
Oportunidades, Trabalho e 
Cidadania busca qualificar o 
jovem negro universitário, 
social e historicamente ex-
cluído, a partir de uma visão 
humanista. Além de estimu-
lar o pensamento crítico e 
inovador para os novos desa-
fios no mercado de trabalho e 
para quem quer desenvolver 
seu próprio negócio.

A iniciativa é do Ministério 
Público do Trabalho do DF, 
em parceria da Organização 
Internacional do Trabalho 
– OIT, com apoio da 
Administração do Guará, 
Incubadora Hackacity Guará 
e realização do Espaço 
Multiplicidade Escritório 
Colaborativo. O programa é 
gratuito, com vagas limitadas, 
e todos os participantes terão 
direito a passagem ida e volta 

e lanche nos dias do evento.

A INICIATIVA
A imersão presencial 

acontece em 5 noites (22 a 26 
de agosto, de 19h às 22h, na 
Administração Regional do 
Guará) com módulos de ges-
tão com ferramentas criativas 
e práticas, tanto para desen-
volver conceitos de negócios 
de sucesso bem como a de 
aplicar no desenvolvimento 
de sua carreira. Temas como 
o empreendedorismo de ino-

vação estão presentes, bem 
como as questões relaciona-
das às competências, habili-
dades e atitudes para vencer 
na vida.

O programa tem transfor-
mado a vida dos que passa-
ram pelo curso de imersão, 
como Caetano Lucio, que 
depois do curso, deram uma 
guinada em sua carreira, pra-
ticando bastante o que foi 
aplicado durante o projeto 
Igualando Oportunidades. 
Caetano afirma que “O curso 
me fez enxergar que não só eu 

estava buscando me desen-
volver, mas que outras pes-
soas também estavam dispos-
tas a ajudar. Mostram que eu 
poderia ser mais espontâneo, 
ter meus direitos respeitados 
e estar pronto para o merca-
do e para as oportunidades 
empreendedoras, qualquer 
que seja a área de atuação”. 
Caê, como é conhecido por 
todos, reforça que participar 
dos encontros e cocriar as 
nossas soluções foi magnífico 
e fortalecedor para seguir em 
frente. Após o curso aprendi 

de forma colaborativa a abra-
çar as oportunidades de tra-
balho ou emprego e sinto que 
estou crescendo como pessoa 
e profissionalmente, em um 
ritmo que eu nem tinha ideia 
de que seria possível”.

w w w . c o n v i c t a i m o b . c o m . b r

61-99112-3703

PAGAMENTO GARANTIDO
DO ALUGUEL
Se o inquilino não pagar o

Se o inquilino não pagar o

ALUGUEL, a CONVICTA paga!

ALUGUEL, a CONVICTA paga!

 

 

Creci:22002 

61-3386-9000

IGUALANDO OPORTUNIDADES, TRABALHO E CIDADANIA

Oportunidade para jovens negros
Capacitação gratuita e presencial acontece este mês no Guará. Pré-inscrições estão abertas

PROJETO 
IGUALANDO 
OPORTUNIDADES

22 a 26 de agosto 

Administração do Guará 

(61) 99315-3454 

www.igualandooportunidades.com.br

Obs.: Todos os participantes 

terão direito a passagem ida 

e volta, lanche e certificado 

de participação.

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/07/25/igualando-oportunidades-trabalho-e-cidadania-projeto-capacita-jovens-negros-no-inicio-de-suas-carreiras/
https://www.igualandooportunidades.com.br/
https://www.igualandooportunidades.com.br/
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Movimento para alterar ou acabar com a 

LEI QUE PROIBE AS SACOLAS PLÁSTICAS
Comerciantes, principalmente varejistas, reclamam 
dos custos com estoques de embalagens e com a falta 
de alternativas no mercado. Deputados distritais estão 
sendo pressionados a rever a lei 

Enquanto os defensores 
do meio ambiente co-
memoram a entrada em 

vigor da lei que proíbe a dis-
tribuição de sacolas plásticas 
no Distrito Federal desde o 
dia 1º de agosto, outra par-
cela da população é contra e 
se movimenta para adiar ou 
acabar com a lei. As alegações 
vão desde à falta de condi-
ções de suprimento do mer-
cado por outras alternativas 
ao prejuízo dos comerciantes 
com grandes estoques de em-
balagens. Existe também uma 
parcela de consumidores que 
reclama do aumento do cus-
to das compras por causa da 
necessidade de pagar por sa-
colas biodegradáveis, que são 
vendidas principalmente nos 
caixas dos supermercados. 

A própria Câmara Legis-
lativa, que aprovou a lei san-
cionada pelo governador 
Ibaneis Rocha, pode ajudar 
na suspenção ou adiamen-
to da medida. As alterações 
foram discutidas durante a 
primeira sessão ordinária da 
casa depois do recesso par-
lamentar, nesta terça-feira 
(2 de agosto). O deputado 
Leandro Grass (PV) anunciou 
que já protocolou um projeto 

de lei, a pedido dos comer-
ciantes, alterando a vigência 
da cobrança de multas para 
março do próximo ano.

Grass (PV), que é autor da 
Lei, esclarece que a legislação 
aprovada foi uma sugestão 
da Federação do Comércio 
do DF (Fecomércio), setor 
diretamente impactado pela 
alteração. Segundo ele, o DF 
utiliza um bilhão de sacolas 
por ano, causando grande im-
pacto socioambiental. Para o 
deputado do Partido Verde, 

faltaram ações do governo 
que poderiam gerar empre-
gos com o redirecionamento 
da produção de produtos eco-
logicamente corretos, desde a 
aprovação da legislação, em 
2019.

O deputado Agaciel Maia 
(PL) defende a extensão do 
prazo para entrada em vigor 
da proibição da utilização 
de sacolas plásticas por pelo 
menos seis meses. Segundo 
ele, os comerciantes contam 
ainda com muito estoque de 
sacolas e as indústrias ainda 
estão produzindo o mate-
rial. Além disso, na opinião 
do distrital, muitos consu-
midores ainda não estão de-
vidamente conscientizados 
para a mudança. Ele sugeriu 
a realização de campanhas 
informativas para preparar a 
população.

Já a deputada Júlia Lucy 
(União Brasil) salienta que 
foi a única que votou contra 
a proibição da sacola plástica. 
Segundo ela, para a produ-
ção da sacola biodegradável, 
prevista para substituir a sa-
cola plástica, é necessária a 
utilização de uma resina que 
só é fornecida por uma única 
empresa no País. “Uma sacola 

biodegradável custa em torno 
de R$ 1 e R$ 1,12. Vai encare-
cer a produção de marmitas, 
por exemplo. Esse pensamen-
to de proibir não resolve. O 
problema é usar o plástico ou 
não reciclar o plástico?”, ob-
servou a deputada.

Para a deputada, a Lei 
também interfere na renda de 
pessoas que trabalham na re-
ciclagem de resíduos, “diante 
de um desemprego de 15% 
e um empobrecimento de 
20%”. “Proibir não vai resol-
ver porque vamos continuar 
utilizando o plástico nas em-
balagens de vários produtos. 
Temos que exigir que o go-
verno incentive a reciclagem. 
Portanto, não é prorrogação. 
Temos que exigir sacolas reci-
cláveis”, reforça.

AMBIENTALISTAS E 
SUPERMERCADISTAS 
DEFENDEM A LEI

“A lei não resolve de uma 
vez o problema do plástico no 
meio ambiente, pelo menos 
até que a população encon-
tre meios de trocar as saco-
las plásticas para descartar 
o lixo aos serviços públicos. 
Mas é o início dessa cons-
cientização, de que as emba-
lagens fabricadas com deri-
vados de petróleo sejam aos 
poucos sendo trocadas por 
outras biodegradáveis, a par-
tir de óleo de dendê, abacate, 
palhas etc. É nesse sentido 
que a lei é mais importante”, 
afirma a ambientalista e pre-
sidente do Instituto Arapoti, 
Dai Ribeiro, coordenadora da 
Horta Comunitária do Guará. 

Considerado o vilão do 
plástico no meio ambiente, o 
setor supermercadista garan-

te que não é contra a lei e que 
está preparado para respei-
tá-la. “Desde 2017, quando a 
lei foi aprovada, que estamos 
nos preparando para cum-
pri-la, porque temos cons-
ciência da sua importância 
para o meio ambiente. O que 
solicitamos recentemente é 
que as penalidades fossem 
adiadas por causa da dificul-
dade que tivemos, em parte 
por causa da pandemia, para 
reposição de embalagens 
reutilizáveis”, afirma o pre-
sidente da Associação dos 
Supermercados de Brasília 
(Asbra), Hélio Okada. Ele in-
forma que a orientação aos 
lojistas associados é que pro-
movam campanhas de cons-
cientização para o não uso de 
embalagens plásticos e a sua 
substituição por outras bio-
degradáveis, independente 
do adiamento das penalida-
des ou da própria lei. 

A ambientalista Dai Ribeiro, 
do Instituto Arapoti e Horta 

Comunitária do Guará, 
entende que a lei serve mais 

de conscientização para 
o início da resolução do 

problema

Para a deputada distrital 
Júlia Lucy, a lei não resolve o 
problema da escola plástica 
no meio ambiente e ainda 

cria outros

Autor da lei, deputado 
Leandro Grass já concorda 
em adiá-la para o próximo 
ano, diante do apelo de 

comerciantes

https://jornaldoguara.com.br/
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JUNTOS PODEMOS
VENCER A COVID

A COVID-19 NÃO ACABOU
Não dá pra deixar de lado uma 

doença que ainda não vencemos

Vacine-se

Quando a Covid chegou ao Brasil, o DF foi a primeira unidade da Federação a fechar o comércio e as escolas,  incentivar 
o uso da máscara e adotar medidas efetivas para combater a doença. O tempo passou, mas a Covid-19 não. Muita gente 
ainda não completou o ciclo vacinal e não tomou as doses de reforço. O resultado é que os índices de contágio  voltaram 

a subir. A vacina é o meio mais eficaz de prevenir essa doença que já matou milhares de pessoas em todo o mundo.

GOVERNO DO  
DISTRITO FEDERAL

Secretaria de
Saúde
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Empresários oferecem apoio à  
pré-candidatura de Paulo Octávio ao GDF
Reforço se estende ao filho, André Kubitschek,  
bisneto de Juscelino, que vai tentar a Câmara dos Deputados 

Um jantar realizado na 
noite de quarta-feira (3 
de agosto), na casa de 

Antônio Rocha, ex-presiden-
te da Fibra, selou o apoio de 
um grupo de mais de 50 em-
presários às pré-candidatu-
ras de Paulo Octávio e André 
Kubitschek nas eleições deste 
ano.  Representantes de seg-
mentos como educação, cons-
trução e finanças, além de 
advogados e outros profissio-
nais liberais, todos ouviram e 
concordaram com as pautas 
que os dois apresentaram. 

Relembrando a história do 
PSD desde os tempos de JK, 
Paulo Octávio pré-candidato 
a governador do DF, fez uma 
memória de sua chegada a 
Brasília e da capacidade de 
planejamento dos fundado-
res da capital. Também falou 
dos progressos vividos no 
governo de Joaquim Roriz e 
Márcia Kubitschek, que ele 
apoiou. Os dois gestores cria-
ram cidades para abrigar a 
população e iniciaram a cons-
trução do metrô, entre outros 
feitos.

Sobre sua atuação políti-
ca, PO destacou a criação do 
Fundo Constitucional do DF, 
projeto de sua autoria que 
demorou 12 anos para ser 
aprovado pelo Congresso 
Nacional. Hoje, graças a esta 
iniciativa, o DF tem capacida-
de de organização, com recur-
sos para garantir segurança, 
saúde educação. Mas, na sua 
avaliação, é preciso mais. “A 
cidade tem recursos e pujan-
ça, mesmo sem as grandes in-
dústrias que gostaríamos de 
ver aqui. E esse é um desafio 
a ser apresentado aos empre-
sários: fazer grandes investi-
mentos na cidade”, avaliou. 

Para ele, o próximo go-
verno terá de enfrentar o al-
tíssimo número de 257 mil 
desempregados. “É preciso 
aquecer nossa economia, 
trazer empresas e aprovei-
tar a logística de uma capi-
tal que é centro da América 

do Sul”, avaliou, elogiando o 
Aeroporto JK. “O que falta é 
uma visão de Brasília como 
vetor de desenvolvimento do 
Brasil. E ter uma cabeça de-
senvolvimentista, de crer em 
Brasília e estimular o empre-
sariado para criar mais em-
pregos e zerar o desempre-
go”, completou, sem deixar 
de olhar o lado educacional. 
“Neste quadro de desempre-
gados, também será preciso 
qualificar mão de obra, em 
parceria com Sesi, escolas e 
outras entidades”, disse.

PLANO DE GOVERNO
Paulo Octávio também 

confirmou a elaboração de 
um plano de governo. “A de-
mocracia é um sistema per-
feito, que permite a apresen-
tação de propostas. Tenho 
respeito ao governador 
Ibaneis Rocha, que é meu 
amigo e a quem comuniquei 
minha candidatura. A política 
nos permite disputar eleições 
e apresentar ideias, o que é 
enriquecedor”, detalhou. “Eu 
amo Brasília profundamente, 
com trabalho e dedicação à 
cidade, sempre acreditando 
nela”, acrescentou.

“Depois de 12 anos fora 
da política, comecei a pensar 
em retornar à vida pública. 
E, para felicidade da família, 
meu filho André Kubitschek 
também se mostrou interes-
sado a disputar a pré-candi-
datura a deputado federal. 
Quer honrar a herança políti-
ca da família. Eu, que sempre 
incentivei a participação dos 
jovens na política, fiquei feliz 
em vê-lo motivado para este 
desafio”, avaliou. “As campa-
nhas humanizam as pessoas, 
e este olhar dele para os mais 
carentes é importante para as 
grandes transformações que 
o País precisa”, concluiu.

André Kubitschek também 
agradeceu ao apoio recebido, 
em rápido pronunciamento. 
“Em março, decidi entrar na 

política. E meus amigos me 
acharam louco. Meu com-
promisso com essa cidade 
é de amor, de quem nasceu, 
cresceu e se profissionalizou 
aqui. Quero fazer parte da 
construção desta capital, a 
capital da esperança projeta-
da pelo meu bisavô. Mas este 
sonho tem sido desviado de 
seus objetivos, e precisa a ter 
planejamento, objetividade e 
desenvolvimento, como na-
queles tempos”, disse.

“Brasília está precária 
em várias áreas, como sa-
neamento, saúde, segurança, 
educação, geração de empre-
gos, transporte e infraestru-
tura. Além disso, o País pede 
uma carga tributária modera-
da. Tudo isso precisa ser rea-
valiado e reconstruído, e para 
isso precisamos de gente que 
quer gerar valor e produzir 
em prol da cidade e do País. 
Acabar com a complicação 
tributária e diminuir os im-
postos para gerar empregos. 
Essa é uma pauta que quero 
abraçar, com muito diálogo”, 
revelou.

Presente ao encontro, o 
presidente do PMN, Lucas 
Kontoyanis comentou a 
pré-candidatura de André 
Kubitschek. “O que temos vis-
to, entra ano, sai ano, é a mes-

ma persona, o mesmo discur-
so e a cidade cada vez mais 
abandonando os problemas. 
A gente não vê juventude, 
nem inovação. Vemos sempre 
a as velhas maneiras de fa-
zer política. Sou incentivador 
para que o André realmente 
busque a política, e como ele 
é novo e tem um belo cami-
nho pela frente, acredito que 
ele seja o futuro, não pelo 
nome que carrega ou por ser 
filho do Paulo, mas por ser 
um jovem com boas ideias 
e que pode fazer diferença”, 
comentou

Para o líder do PMN-DF, 
André Kubitschek vai atingir 
uma faixa do eleitorado na 
qual poucas pessoas atingem 
hoje, os que estão desinteres-
sados do processo político. 
“Você falar de política com 
as mesmas pessoas que a po-
pulação rejeita é uma coisa 
complicada, tanto que a pola-
rização vista no Brasil é mui-
to grande. A entrada de novas 
pessoas na política de Brasília 
é salutar. Estamos precisando 
oxigenar e forjar lideranças. 
Durante muito tempo Brasília 
passou por um processo de 
castração de lideranças jo-
vens e tudo levou para esse 
velho teatro, velho palco... 
O André aparece como um 

novo personagem, com nova 
roupagem e novas cores para 
a política de Brasília”, disse.

Também presente ao en-
contro, o empresário Elson 
Ribeiro e Póvoa, vice-presi-
dente da Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC), disse que a candida-
tura de Paulo Octávio é reco-
nhecidamente muito impor-
tante. “Ele é um empresário 
de sucesso, que sabe dividir 
cargos e administrar dificul-
dades. Com larga experiência 
tanto no setor privado quan-
to no público, vai trazer uma 
nova sinalização para o setor 
empresarial no sentido de en-
caminhar as empresas para o 
sucesso pois sabe guiar e di-
tar os caminhos para que no-
vos empresários alcancem o 
topo”, disse. 

Segundo ele, PO é uma pes-
soa amiga, equilibrada e alta-
mente política. “Neste mo-
mento, precisamos de todos 
esses adjetivos para alavan-
car o DF ao topo que deseja-
mos: com pleno emprego, PIB 
em alta e obras, para deixar 
como legado a sua marca no 
Distrito Federal, tão impor-
tante quanto aquelas deixa-
das por Juscelino Kubitschek 
que é bisavô dos seus filhos”, 
concluiu.

Encontro de apoio reuniu empresários de vários segmentos

https://jornaldoguara.com.br/
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"Cãodomínios" precisam de ajuda
Voluntários construíram dois abrigos de cães no Guará, mas os custos de manutenção são altos 

POR ZULEIKA LOPES

Você deve estar pensan-
do que escrevi o título 
errado. Não foi errado. 

Estou falando de condomí-
nios para cães de rua, forma-
dos e mantidos por protetores 
de animais independentes no 
Guará. A causa animal move 
várias pessoas em busca de 
alternativas para esses seres 
vivos que peregrinam pelas 
cidades em busca de alimen-
tação e afeto. Não podendo 
abrigar todos, protetores in-
dependentes decidiram dar 
melhores condições para que 
eles permaneçam nas ruas, 
mas com melhores condições 
de vida.

No Guará, existem dois 
“cãodomínios” - um nos ar-
redores da Feira do Guará e 
da Administração Regional, 
onde circulam dezenas de 
cães e gatos famintos, e outro 
próximo das novas quadras, 
entre as QEs 46 a 56, onde 
animais foram usados para 
guarda dos imóveis durante 
a construção e depois larga-
dos nas ruas. Uma situação 
lamentável e que sensibilizou 
esses protetores indepen-
dentes. Movidos apenas pelo 
amor incondicional pelos ani-

mais, eles compram ração, 
fabricam abrigos e levam, na 
medida do possível, para cas-
tração e vefirmugação.

PRECISAM DE AJUDA
As casinhas são confec-

cionadas com materiais reci-
cláveis. A paz e o sossego de 
quem encontra um abrigo 
em plena rua, comove. Tudo 
seria muito bom se não fosse 
muito caro e esses protetores 
precisam de ajuda para a ma-
nutenção desses abrigos. E 
também de ajuda para levar 
os animais para tomar a vaci-
na da raiva no posto do Guará 
I. A raiva, quando contamina 
um humano, mata. E quem 
está mais propício para ata-
car do que um animal aban-
donado e faminto?

Os abrigos de animais es-
tão lotados em todo o Distrito 
Federal. Então, a maneira 
mais eficaz e nem sempre a 
mais correta, é dar condições 
razoáveis para os animais vi-
verem em paz. Nas últimas 
semanas uma ninhada de 
cachorros foi deixada bem 
na porta da Administração 
Regional do Guará. E, os vigi-
lantes, além de cuidarem do 
patrimônio material, ajudam 

a cuidar dos indefesos cães. 
Um cãodomínio foi instalado 
no local com três casinhas 
para abrigá-los.

CÃODOMÍNIOS

 
61-982419600

defensoresdoscaes

caodominioguara

https://jornaldoguara.com.br/
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Judoca guaraense no Campeonato 
Mundial Júnior no Equador
Bianca Reis vai disputar também o Campeonato Mundial 
Juvenil (Sub-18) em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, 

entre 24 e 28 de agosto. Ela é considerada uma das 
maiores promessas do judô brasileiro

Considerada uma das 
maiores revelações 
brasileiras do judô, a 

guaraense Bianca Reis  foi 
convocada pela Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) para 
integrar a equipe que dispu-
tará o Campeonato Mundial 
Júnior (Sub-21) de Judô em 
Guayaquil, no Equador, de 9 e 
14 de agosto.  Ela vai compe-
tir na categoria até 57kg.

Com apenas 17 anos, 
Bianca já conquistou impor-
tantes títulos no judô e segue 
colecionando medalhas pelo 
mundo. Para ela, o Mundial 
do Equador será a uma opor-

tunidade de aprimorar sua 
técnica, porque é a maior 
competição das categorias de 
base do esporte, ao reunir as 
melhores atletas de cada país. 

Embora reconheça o nível 
de dificuldade da competição, 
Bianca, que é treinada pelo 
técnico Oswaldo Navarro 
(Academia Corpo Arte na QE 
26) acredita que tem chances 
de trazer a medalha de outro.  
Para o treinador, Bianca tem 
muitas chances de medalha, 
“por ser uma atleta diferen-
ciada na técnica, na concen-
tração e na garra”, afirma 
Navarro. 

ATLETA E ESTUDANTE
Mesmo com a rotina de 

uma atleta de alto rendi-
mento, Bianca não se des-
cuida dos estudos do Ensino 
Médio. O dia é dividido entre 
a escola de manhã e os trei-
namentos à tarde e  noite, 
com funcional e preparação-
física.  “De segunda à sexta, 
ela participa de treinos téc-
nicos específicos, e aos sába-
dos intensificamos os treina-
mentos técnicos”, explica o 
treinador. 

 “Venho treinando prati-
camente o ano inteiro em um 
ritmo intenso por causa das 

competições, mas nessa últi-
ma semana da viagem eu dou 
uma pisada no freio para evi-

tar lesões e apenas corrigir 
aqueles últimos detalhes”, 
afirma a atleta guaraense.

Projeto de Futsal recebe  
apoio para expansão do esporte no DF
O Brasília Futsal recebeu investimento do deputado Rodrigo Delmasso,  
através de emenda parlamentar, no valor de quase R$ 560 mil

Os projetos de Futsal 
estão sendo realiza-
dos com o objetivo de 

estimular a prática esportiva 
e adoção de uma vida saudá-
vel. O programa promoverá 
oito palestras em unidades 
escolares da rede pública de 
ensino ou Centros Olímpicos 
Paralímpicos, da Secretaria 
de Esporte e Lazer do DF. O 
Brasília Futsal recebeu inves-
timento do deputado Rodrigo 
Delmasso (Republicanos), 
morador do Guará, através 
de emenda parlamentar, no 
valor de quase R$ 560 mil. As 
competições iniciaram neste 
mês e vão até o dia 30 de de-
zembro deste ano, no ginásio 
SESC Ceilândia.

As palestras serão mi-

nistradas voluntariamente 
pelos profissionais da co-
missão técnica e atletas da 

equipe adulta masculino do 
Brasília Futsal. Elas serão di-
vididas em quatro Unidades 

de Ensino Regular, duas 
Unidades de Ensino Especial 
e dois Centros Olímpicos 
Paralímpicos da Secretaria 
de Esporte e Lazer, com a fi-
nalidade de motivar a pessoa 
com deficiência a praticar ati-
vidade física de uma forma 
saudável.

EVOLUÇÃO DO SER 
HUMANO

De acordo com o presiden-
te do Brasília Futsal, Tiago 
Fernandes, essa é uma ferra-
menta que ajuda na evolução 
do ser humano. “Venho traba-
lhando com o esporte, edu-
cação e família, para agregar 
valores para os atletas e co-
missão técnica. Queremos ser 

uma referência para as crian-
ças, adolescentes e até para 
outras equipes que seguem 
os nossos projetos”, afirma.

O presidente Tiago Fer-
nandes agradeceu a emenda 
parlamentar de Delmasso. 
“Essa é uma grande conquista 
para que possamos cada vez 
mais melhorar o nosso aten-
dimento com o programa, 
para avançar nas competi-
ções locais e nacionais. O me-
lhor é que vamos estar juntos 
com os alunos em escolas pú-
blicas, dando palestras sobre 
vários temas atuais e intera-
gir com a comunidade local 
do DF, aproveitando para rea-
lizar os convites para todos 
acompanharem de perto o 
nosso dia a dia”, explica. 

Delmasso tem sido o grande padrinho dos esportes no DF

https://jornaldoguara.com.br/
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COMES & BEBES

NONNA  
AUGUSTA

QI 27 bloco A loja 18

3554- 1256

Restaurante Week  
até 28 de agosto 
 
Segunda  
à Quarta das 18h às 23h 
Quinta  
a Domingo das 12h às 23h

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DI FIORI 
QN 412 CONJUNTO F LOTE - SAMAMBAIA – BRASÍLIA/

DF 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Síndico do CONDOMÍNIO VILLA DI FIORI, no uso de suas 
atribuições, e na forma do Art. 1.348 da Lei 10.406 de 2002, con-
voca todos os Senhores Condôminos em dia com suas obriga-
ções, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser 
realizada no salão de festas às 19h30 do dia 17/08/2022 (quarta-
-feira), em primeira convocação, com número regular e legal de 
presentes, ou às 20h do mesmo dia, com qualquer número de 
presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 

PAUTA DO DIA 
1. Deliberação das propostas orçamentárias para reforma do 

espaço gourmet, salão de festas e parquinho, com possibilidade 
de aprovação de taxa extra; 

2. Deliberar a instalação de grades de proteção no 2º andar, 
seguindo o padrão já autorizado na AGE do dia 28/12/2010; 

3. Assuntos gerais. 

Orientações técnicas: 
OBS¹: Caso necessite da devolução da procuração entregue, 

é necessário trazer consigo cópia para que este documento inte-
gre o registro da ata. 

OBS²: Os proprietários e/ou procuradores deverão se iden-
tificar por meio de documento oficial com foto. Em caso de pro-
priedade em nome de pessoa jurídica, deverá ser entregue uma 
cópia do contrato social para que este integre os registros da 
assembleia. 

OBS³: Ressaltamos que de acordo com a Convenção e o 
Código Civil, artigo 1335, não é permitido às unidades que não 
estejam quites com as respectivas cotas condominiais, o voto e 
a participação das deliberações da assembleia. Portanto, às uni-
dades nesta situação que queriam quitar seus débitos condomi-
niais, solicitamos que entrem em contato com o Departamento 
de Cobrança da JR Office (3011-7300 ou cobrança@jroffice.com.
br) em tempo hábil, até 48 horas antes do evento, para envio, 
pagamento e baixa do respectivo boleto bancário, pois não serão 
aceitos pagamentos no dia da assembleia. 

OBSERVAÇÃO¹: “AS DECISÕES TOMADAS OBRIGAM A 
TODOS OS MORADORES E PROPRIETÁRIOS, MESMO OS 
AUSENTES”. 

Brasília – DF, 05 de agosto de 2022. 
ADMINISTRAÇÃO

Nonna Augusta  
apresenta pratos exclusivos no Restaurant Week

O guaraense já está ha-
bituado à cozinha ita-
liana impecável do 

Nonna Augusta. O restauran-
te há anos tem surpreendido 
os seus clientes com pratos 
únicos e bem-feitos. A mas-
sa fresca, o forno a lenha e 
os ingredientes de qualidade 
nunca decepcionam. E todos 
os anos, o festival Restaurant 
Week é uma oportunidade da 
chef e proprietária Rosana 
Braga de inovar e apresentar 
receitas autorais. 

O evento vai até 28 de agos-
to e conta com 83 restauran-
tes participantes na capital, 
sendo 15 deles estreantes no 
festival. Com o tema "Música 
e Gastronomia", o evento, que 
ao todo ocorre em 16 cidades 

brasileiras, pretende promo-
ver uma "forte conexão entre 
música e experiências gastro-
nômicas", segundo o CEO do 
festival, Fernando Reis.

CARDÁPIO
No festival o menu indivi-

dual, com entrada, prato prin-
cipal e sobremesa, tem preço 
único. No Nonna Augusta, o 
almoço sai a R$ 69,90 e o jan-
tar a R$ 78,90.

No almoço as opções de 
entrada são salada de batata, 
tomate seco, azeitona preta e 
rúcula ou arancini de queijo 
Brie e damasco. Como pra-
to princial pode-se escolher 
entre o tagliarini ao molho 
Pomodoro, tomate confitado 

e camarões, a parmegiana de 
filé acompanhado de musseli-
ne de batata baroa ou o ravió-
li de queijo grana, amêndoas 
e especiarias ao molho de 
maracujá com cajá. No jantar, 
sopa de abóbora com gorgon-
zola servida no pão italiano 
ou polenta cremosa com ragu 
de linguiça, de entrada. No 
prato principal as opções são 
ravióli de chocolate rechea-
do com ragu de ossobuco ao 
molho de cogumelos funghi, 
gnocchi de batata ao molho 
de nata, lascas de bacalhau 
azeitona preta e alcaparras 
ou cupim ao molho de goia-
bada acompanhado de risoto 
de queijo cabra e parmesão. 
E as mesmas sobremesas do 
almoço. 

De sobremesa, tando no almoço quanto no jantar: cheesecake 
na taça ou Romeu e Julieta (bolo de goiabada e especiarias 

servida com sorvete de queijo e calda de goiabada)

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
https://jornaldoguara.com.br/2022/08/03/nonna-augusta-apresenta-pratos-exclusivos-no-restaurant-week/
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O Festival de cervejas ar-
tesanais Beer Day será 
realizado na Casa da 

Cultura Guará, próximo à fei-
ra e do Supermercado Veneza 
da QE 15. 

No local será possível ad-
quirir e consumir hambúr-
gueres, cervejas artesanais, 
drinks e churrasco, além de 
shows, apresentações, espa-
ço kids e a charmosa feiri-
nha cultural com artesanato, 
moda e produtos diversos. 

O evento tem como obje-
tivo fortalecer a economia do 
Guará. "Por se tratar de um 
ambiente familiar, também 
pretendemos estimular a in-
teração entre os participan-
tes para conceder conforto 
e familiaridade. Além disso, 
será uma ótima oportunida-
de para destacar artistas, em-
presários, comerciantes do 
Guará e região, que fazem a 
diferença no acervo cultural e 
econômico de Brasília”, expli-

ca Iara Menezes, organizado-
ra do evento.  

BEER DAY  
GUARÁ

20 e 21 de agosto - 16h 

Casa da Cultura do Guará 

61 9293-1658

Que tal 
tomar 

uma 
gelada?

Guará recebe Beer Day nos dias 20 e 21 de agosto

A exposição Brasília, um Atelier ao Ar Livre 
está na Casa da Cultura até o dia 2 de se-
tembro e neste sábado, 6 de agosto, às 

18h, o próprio artista vai guiar os visitantes pe-
las obras. 

Repetindo o procedimento dos pioneiros 
pintores franceses, Otoniel Fernandes – que se 
notabilizou por retratar os espaços abertos de 
Brasília, com seus monumentos característicos 
– instalou-se, em horários diversos, debaixo de 
ipês e paineiras, além de outras árvores, e até 
mesmo dentro de embarcações, para captar 
ângulos da paisagem da capital nem sempre 
percebidos pelos habitantes em seu cotidia-

no. Depois de uma temporada de sucesso na 
Câmara Legislativa do Distrito Federal as telas 
resultantes dessa experiência estarão expostas 
na Casa da Cultura do Guará. na mostra intitula-
da “Brasília, um atelier ao ar livre”.

ENCONTRO COM O ARTISTA
Otoniel Fernandes recebe o público na Casa da Cultura

Dia de comprar  
mais barato 

O melhor dia para comprar frutas e 
verduras nos mercados do Guará é na quarta-
feira. Nesse dia vários mercados do Guará 
promovem vendas mais em conta. Nesses 
tempos bicudos qualquer economia vale a 
pena. Semana passada havia promoções em 
um supermercado da cidade vendendo várias 
frutas e verduras a R$ 0,99.

Fiquem atentos e aproveitem as 
promoções.

Os jardins do Guará 
Cada dia que passa a cidade fica mais 

bonita. Pela iniciativa de vários moradores 
brotam em várias áreas verdes as mais 
bonitas flores e jardins. É uma coisa natural 
que nasce no coração dos guaraenses  e cada 
novo jardim é bem vindo e  comemorado 
pelas famílias da nossa cidade. Crie o seu 
jardim.

Programa Guará Vivo 
cada vez melhor 

Um programa descontraído com uma 
programação variada alegra o Guará há 12 
anos todas as manhãs de sábado. Começa 
sempre ás 10h30 e segue conversando com 
os convidados até ás 12h30. Por lá passam 
desde lideres comunitários até as mais 
variadas autoridades do DF e do Brasil.  

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/
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O Seu Juca, como é co-
nhecido o artista gua-
raense Jucundo Costa 

dos Santos, ministra os dois 
cursos paralelamente, a par-
tir do dia 13 de agosto. 

O Curso de Teatro tem 
como objetivo proporcionar 
contato e formação dos par-
ticipantes com a arte dra-
mática, utilizando colóquios, 
dinâmicas, exercícios e labo-
ratórios cênicos, bem como, 
prática em montagem de es-
petáculos, utilizando textos 
dramatúrgicos ou de outro 
gênero. O Curso visa traba-
lhar de forma lúdica e dinâ-

mica conteúdos, conceitos, 
valores éticos e visões estéti-
cas do teatro contemporâneo.

As atividades serão rea-

lizadas durante dois meses, 
na Casa da Cultura, com um 
encontro por semana (todos 
os sábados), entre 14h e 17h. 
Qualquer pessoa pode fazer o 
curso, a partir de 15 anos de 
idade. 

Não há processo seletivo, 
mas as vagas são limitadas. 
As inscrições estão abertas 
e os interessados podem en-
trar em contato pelo telefo-
ne 98644.3022 (WhatsApp). 
Serão quatro meses de curso, 
que terá como projeto final 
um Auto de Natal. As aulas 
acontecerão aos sábados das 
14h às 17h.

Aulas de teatro e  
canto coral na Casa da Cultura

Mutirão para revitalização 
do skatepark do Guará
O Grupo Submundo 

Guará conta com 
a participação 

da comunidade, 
skatistas, artistas do 
graffiti e lideranças 
comunitárias para 
reformar o espaço

O skatepark do Cave 
precisa ser revitaliza-
do e, frente à inércia 

do governo, a própria comu-
nidade assume essa tarefa 
de vez em quando. O grupo 
Submundo Guará organiza o 
segundo mutirão de revitali-
zação do espaço, nos dias 13 
a 14 de agosto. 

Segundo Lucas Moreira, 
um dos organizadores, é fun-
damental o envolvimento da 
sociedade no cuidado dos 
espaços públicos. "Sabemos 
de algumas necessidades 
dos artistas participantes, 
como água, refeição e um 

muro com uma boa cobertu-
ra. Por isso estamos fazendo 
uma vaquinha virtual, e uti-
lizaremos a verba reunida 
da comunidade para custear 
um galão de 18 litros de tinta 
branca para piso - que cubra 
pelo menos 380 m² - fazendo 
a cobertura da área total da 
arquibancada que é aproxi-
madamente 196 m². Nessa 
cobertura serão utilizadas 
duas demãos de tinta que é 
indicado pelos fabricantes 
de tinta para pisos" , expli-
ca. Dependendo de quais 
sejam os valores gastos na 
tinta, parte do orçamento 

será usado para custear ou-
tras demandas, como mate-
rial de limpeza e tapagem de 
buracos. 

Dois ou três dias antes 
do evento, a arquibancada 
será totalmente preparada 
e pintada, mas, para isso os 
organizadores têm busca-
do apoio da Administração 
Regional do Guará através 
da Gerência de Cultura e da 
Gerência de Obras. "Estamos 
produzindo há trinta dias os 
detalhes e encaminhando 
convites para artistas e soli-
citações de apoio”, completa 
Lucas Moreira

A caça
Mais uma semana, o frio começa a 

diminuir, com isso fico mais disposto a 
dar uma volta pela cidade, meus passos 

me guiam direto ao Porcão, onde sentados numa 
das mesas costumamos fazer um balanço da 
semana, já nos preparando para a semana que 
está começando.

O Caixa Preta estava meio agitado, senti que 
ele tem muitas novidades, pois o cabra está quase 
sem fôlego quando começa a falar das coisas 
que ele vê por aí, me deu uma vontade de sair 
correndo.

Está aberta oficialmente a temporada de caça 
aos trouxas, ops ,aos eleitores, por mais que 
tentemos, não tem como escapar, para muitos 
deles o Guará nem existia, tantas discussões sobre 
o rumo da nossa região, infelizmente nenhum 
quis se envolver mesmo morando por aqui, mas 
preferem ficar longe dos problemas do Guará, que 
diga-se de passagem não são poucos, aumentam 
numa proporção incrível.

Rodeados de puxas sacos, passeiam beijando 
os que com eles cruzam, passam pelos corredores 
da Feira do Guará, com um verdadeiro de 
séquito de mãos macias, comem pastel, sempre 
se lambuzando para parecer popular, risonhos, 
danam o pau a tirar fotos com os que se 
aproximam, grudam igual a chicletes em sola de 
sapato.

Mas fazer o que? O povo adora um lixo 
em época de eleição, depois reclamam, se 
conseguirem uma boquinha, ficam caladinhos, 
mamando e pagando mico pra justificar os mal 
feitos desse bando de malas sem alças queridos.

Dá dó!

Agosto
Chegamos a Agosto, dizem que é o mês do 

cachorro louco, muita gente não gosta muito 
desse mês, dizem que as coisas ruins acontecem.

Como sempre fui até o Porcão, encontrei o 
Caixa Preta que já me esperava ansioso para botar 
os assuntos em dia, sem querer fiquei observando 
se o cabra não estava babando.

Mas o meu amigo, estava tranquilo, me falou 
que no Brasil é Agosto o ano inteiro, encontraram 
uma família encarcerada a 17 longos anos dentro 
de casa lá pros lados do Rio de Janeiro, aqui os 
políticos deitam e rolam na maior cara de pau.

O que se vê é muito puxa saco querendo trazer 
o lixo político para ocuparem importantes cargos, 
dê uma olhada nessa corja que quer voltar, as 
convenções fazem inveja a muita reunião do PCC, 
o Caixa está uma arara com esse cenário macabro.

Segundo ele, quando você tem uma empresa 
e algum empregado faz merda, você o demite 
imediatamente, pois o elo de confiança deixou 
de existir, mas em se tratando de políticos você o 
reelege, tem alguma coisa errada com os eleitores.

Mais uma vez o contribuinte paga o alto preço, 
a conta com toda certeza será paga com o 
sacrifício de muitos em benefício de alguns.

A nossa responsabilidade é enorme, numa 
democracia, nós temos que resolver o queremos 
pra nós e o futuro dos nossos.

Espero que a população lembre-se, um abraço 
falso, um beijo traiçoeiro, já crucificou alguém no 
passado.

https://jornaldoguara.com.br/
https://www.instagram.com/jornaldoguara/


VISITE NOSSAS  
CENTRAIS DE VENDAS

2 0 8 /2 0 9  N O R T E
(Eixinho, ao lado do McDonald’s)

N O R O E S T E
(CLNW 2/3)

G U A R Á  I I
(QI 33 Lote 2)

EM CONSTRUÇÃO APTº TIPO APTº GARDEN COB. LINEARES

ENTREGA EM  
ABRIL / 24

127 a 130 m2
2 vagas 
de garagem

192 a 422 m2
Até 3 vagas
de garagem

256 a 258 m2
Até 3 vagas
de garagem

O EDIFÍCIO QUALIDADE VANTAGEM PROJETO

Arquitetura moderna
Duas torres
Exclusivos  
62 apartamentos 

Lazer completo
Alto padrão de 
acabamento
Praça com jardins  
e lazer no pilotis

Excelente localização
Perto do parque ecológico 
Conforto térmico,
lumínico e acústico

Estrela  
Arquitetura

Perspectiva | SalaRESIDENCIAL MAESTRO CLÁUDIO COHEN

QI 33 | Guará II 
4 Quartos

PROTEÇÃO  
DE PAI  
PARA FILHO
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